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 CUPRA tilt de uitgesproken highperformance SUV naar een nog hoger 

verfijnings- en prestatieniveau  

 Het model krijgt een exclusieve Akrapovic-uitlaat voor een ronduit unieke 

geluidsbeleving 

 Koolstofvezelelementen, waaronder de dakspoiler, optimaliseren de 

stroomlijn van het voertuig  

 Wereldpremière van de CUPRA Ateca Special Edition op het autosalon van 

Genève 

 Het merk brengt tegen eind 2019 een beperkte reeks van het model op de 

markt 

 

CUPRA heeft op het autosalon van Genève van 2019 de CUPRA Ateca Special Edition 

onthuld, een unieke auto die de highperformance SUV naar een nog hoger niveau 

tilt qua prestaties, verfijning en aantrekkingskracht. 

  

Met een eigentijdse interpretatie van sportiviteit luidde de CUPRA Ateca het begin in 

van een nieuw tijdperk voor prestatiegerichte modellen.  

 



 

 

 

 

 

 

Het blijft een uniek model in zijn segment, perfect afgestemd op de behoeften van 

de klant. Zijn prachtige uiterlijk, stijlvolle interieur en krachtige prestaties werden 

nu nog versterkt in de CUPRA Ateca Special Edition.  

 

Met de CUPRA Ateca Special Edition wil het merk SUV-liefhebbers verblijden met 

een beperkte reeks. Antonino Labate, hoofd van de afdeling Strategy, Business 

Development & Operations bij CUPRA, legt uit wat het bedrijf met deze nieuwe 

lancering wil bereiken: “Eigenheid is een van de kernwaarden van de CUPRA-visie. 

Zoals we vorig jaar al deden met de CUPRA R, willen we een beperkte reeks lanceren 

van onze meest succesvolle modellen en autoliefhebbers verrassen die 

gepassioneerd zijn door exclusieve designproducten. Met de handgemaakte CUPRA 

Ateca Special Edition hebben we personalisering naar een hoger niveau getild.” 

 

Het kloppende hart en de ziel van de CUPRA Ateca Special Edition blijft de 

technologisch vooruitstrevende 2.0 TSI-viercilinderbenzinemotor met drukvoeding 

en directe injectie, die kan uitpakken met zijn opmerkelijke vermogen van 300 pk en 

koppel van 400 Nm. Mens en machine versmelten naadloos dankzij de precieze DSG 

7-versnellingsbak, 4Drive-vierwielaandrijving en progressieve stuurinrichting.  

 

De CUPRA Ateca Special Edition straalt nu nog meer coole rust en zelfvertrouwen uit 

dankzij een resem nieuwe details waardoor het model zich nog sterker van de 

concurrentie weet te onderscheiden.  

 

Een opmerkelijk koetswerkdesign 

De krachtige prestaties van de CUPRA Ateca worden geëvenaard door zijn prachtige 

koetswerkdesign, dat nu nog extra wordt benadrukt en geoptimaliseerd door de 

Special Edition. 

 



 

 

 

 

 

 

Hertekende en exclusieve koperkleurige lichtmetalen 20-duimsvelgen geven de 

auto niet alleen een nieuwe uitstraling, maar vergroten ook de spoorbreedte en 

bieden de nodige ruimte voor de standaard Brembo-remmen. De buitenspiegels en 

de achterspoiler – die extra downforce biedt – werden afgewerkt met koperkleurige 

koolstofvezelelementen die zorgen voor een nieuwe, verfijnde look. Een andere 

verbetering is de introductie van het Akrapovic-uitlaatsysteem, dat het gewicht van 

het voertuig met ongeveer 7 kg vermindert en de highperformance SUV een 

exclusiever geluid meegeeft. 

  

Dankzij het koperkleurige CUPRA-logo op het koetswerk en de exclusieve kleur 

Graphene Grey straalt de CUPRA Ateca Special Edition nog meer verfijning en 

rijdynamiek uit. 

 

Een interieur vol prachtige details  

Binnenin biedt de CUPRA Ateca Special Edition nog meer verfijning voor alle 

zintuigen.  

De sportkuipstoelen voorin, de achterbank en de deurpanelen zijn bekleed met een 

exclusief Petrol Blue alcantara. Het resultaat is een visuele uitstraling die we nog 

niet eerder zagen in het interieur van de CUPRA Ateca. Deze nieuwe kleur past mooi 

bij de zwarte lijsten rond de ventilatieroosters en de middenconsole, terwijl het 

dashboard en de knoppen van de klimaatregeling werden verfraaid met details in 

koperkleurige koolstofvezel. In de CUPRA Ateca Special Edition telt elk detail en 

daarom wordt het interieur vervolledigd met hoogwaardige CUPRA-vloermatten. 

 

De CUPRA Ateca Special Edition zal besteld kunnen worden tegen het einde van 

2019. 
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http://seat-mediacenter.com 
CUPRA is een bijzonder merk voor unieke mensen en mikt op klanten die op zoek zijn naar wat 
het nieuwe merk te bieden heeft: eigenheid, verfijning en prestaties. Eindelijk kunnen 
autoliefhebbers kennismaken met een nieuw merk dat aan hun verwachtingen voldoet. 
CUPRA zal niet alleen nieuwe modellen lanceren, maar ook de autosport- en racespirit 
levendig houden door deel te nemen aan het TCR-kampioenschap. De CUPRA-wereld leeft en 
is klaar om een nieuwe groep enthousiastelingen te veroveren bij meer dan 260 speciaal 
geselecteerde SEAT-dealers in heel Europa. 
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